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Zápis č. 11/2022 

ze zasedání výboru Královéhradeckého KVS 

 

Termín, místo konání: 14.12.2022 od 16:30, zasedací místnost TJ Slavia 
Přítomni: V. Anděl, T. Jirásek, J. Lejsek, V. Nidrle, L. Ott, F. Pluhař, J. Vik 
Omluveni: J. Kmoníček, L. Ruprich 
Příští zasedání:  11.1.2023 od 15:30, zasedací místnost TJ Slavia, 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění úkolů 
2. Hospodaření KVS za rok 2022 – předběžná zpráva 
3. Vyhlášení termínu krajské valné hromady svazu 
4. Plán práce výboru KVS na 1. pololetí 2023 
5. Individuální dotace na vyhlášení volejbalistů roku 
6. Různé 

ad 1 – Kontrola plnění úkolů 

• 1/8/2022 - Předat poháry v soutěžích společných s Pardubickým krajem (J. Lejsek, 
L. Ruprich, 30.6.2023). 
Úkol trvá. 

• 1/10/2022 - Po obdržení rozeslat informaci o spolupráci s firmou JAKO družstvům krajských 
soutěží a případně opravit rozpis, web a Facebook. (J. Lejsek, J. Vik, 30.11.). 
Informaci jsme dosud nedostali, bude urgováno. 
Úkol trvá, termín změněn na 11.1. 

• 2/10/2022 - Připravit žádosti o krajské granty (J. Kmoníček, J. Lejsek, 20.12.). 
Úkol trvá. 

• 3/10/2022 - Zjistit zájem o školení trenérů třetí třídy v příštím roce (předsedové okresních 
svazů, 10.12.). 
Zatím je minimální zájem, od předsedů okresů bez odpovědi, informace jsou jen ústní. 
Bude urgováno, informace bude rozeslána družstvům krajských soutěží a dále 
distribuována dostupnými kanály. Žádost o grant kraje bude případně podán až 
v nejpozdějším možném termínu. 
Úkol splněn částečně, vyřazuje se ze zápisu, uložen úkol nový. 

Úkol 1/11/2022: Všemi dostupnými kanály distribuovat informaci o možnosti 
uspořádat v příštím roce školení trenérů. 

Termín:   18.12.2023 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik, T. Jirásek, J. Lejsek, předsedové OVS 

 

• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2022 – do 5.12.: 
9. Přehled udělených vyznamenání v rámci KVS (med. O. Koutského, čestný člen KVS) 

a návrhy na ocenění v rámci ČVS – viz bod 2 zápisu. 
Dopis v termínu odeslán, po dohodě s KSV ČVS byl jeden člen nominován na udělení 
titulu čestný člen ČVS. 
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• Termíny vyplývající z Termínovníku úkolů KVS pro rok 2023 – do 15.1.: 
1. Vyúčtování dotací – program organizace sportu, program talent. 

ad 2 – Hospodaření KVS za rok 2022 – předběžná zpráva 
Omluvený J. Kmoníček zaslal písemně stav čerpání k 25.11. 

ad 3 – Vyhlášení termínu krajské valné hromady svazu 
Výbor KVS svolává valnou hromadu Královéhradeckého krajského volejbalového svazu na 
pátek 14. dubna 2023 od 17:00 hodin. Uskuteční se s největší pravděpodobností v zasedací 
místnosti TJ Slavia Hradec Králové, ale místo bude upřesněno. Delegáty na krajskou 
konferenci volí výbory OVS, počty delegátů budou oznámeny po vyhodnocení statistiky 
zaplacených členských příspěvků k 31.12.2022. Informace bude rozeslána předsedům OVS 
a vystavena na webu KVS. 
Úkol 2/11/2022: Zaslat předsedům OVS informaci o vyhlášení valné hromady 

KVS. 
Termín:   28.12.2022 
Odpovídá/odpovídají: V. Nidrle 

Úkol 3/11/2022: Zveřejnit informaci o vyhlášení valné hromady KVS na webu 
KVS. 

Termín:   18.12.2022 
Odpovídá/odpovídají: J. Vik 

ad 4 – Plán práce výboru KVS na 1. pololetí 2023                                                   
Zasedání výboru KVS se budou obvykle konat každou druhou středu v měsíci v zasedací 
místnosti TJ Slavia Hradec Králové s těmito výjimkami: 

• zasedání dne 11.1.2023 bude zahájeno už v 15:30, 
• dubnové zasedání bude předcházet valné hromadě KVS v pátek 14.4. od 16:00, 
• termín květnového zasedání bude posunut o týden na 17.5. tak, abychom jednak měli 

informaci z valné hromady ČVS a dále abychom měli víc času na přípravu nominací na 
vyhlášení nejlepších. 

Vyhlášení nejlepších je naplánováno na 21.6. do zasedací místnosti TJ Slavia Hradec Králové. 
Výbor KVS s návrhem souhlasí. 

ad 5 – Individuální dotace na vyhlášení volejbalistů roku 
Žádost je připravována, bude podána teď v prosinci a rozhodne o ní březnové zastupitelstvo. 

ad 6 – Různé 
V. Nidrle: 
- Zúčastnil se porady předsedů krajských svazů 23.11.2022 (datové schránky, dotační 

programy NSA, dotační programy Královéhradeckého kraje, zimní olympiáda dětí – leden 
2023 na území našeho kraje, letní olympiáda dětí 2024 v jižních Čechách – zatím není 
známo, zda bude zařazen šestkový volejbal i beachvolejbal, svazoví sportovci roku 2022 
v kraji – máme proúčtováno, licence krajských svazů v KS ČUS, obdržíme fakturu jako 
v roce 2022). 

- Dne 21.12.2022 se zúčastní videokonference předsedů KVS s předsedou ČVS – změny 
v NSA, příprava zákona o podpoře sportu, programy na 2023 (tj. můj klub a můj klub pro 
méně sportující mládež, provoz a údržba) a finance KVS od ČVS. Na programu není bod 
o poskytnutí překlenovacích půjček od KVS, pokud se o věci bude jednat, je výbor KVS 
připraven vyhovět, konkrétní částku určí po vzájemné dohodě V. Nidrle a J. Kmoníček 

- Kalendáře – KVS obdržel dvacet kusů kalendářů od ČVS, rozdělení devět kusů členové 
výboru KVS, tři kusy RK, dva kusy předsedové OVS, kteří nezasedají ve výboru KVS, 
dalších pět kusů po jednom každému OVS, jeden kus rezerva. 
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- Metodické učebnice – máme k dispozici dvě stě třicet kusů, jak distribuovat, kdo uhradí 
(okresy dle jeho poznámek samy neobjednávaly). Po konzultaci s J. Kmoníčkem bylo 
rozhodnuto, že knihy uhradí KVS, přijme je na sklad a bude je prodávat okresním svazům, 
nebo přímo oddílům. Cena jedné je 200 Kč. 

J. Lejsek: 
- Požádal J. Kmoníčka o aktuální statistiku výběru členských příspěvků. Vyplývá z ní, že 

v okresu Hradec Králové byly zaplaceny 804 příspěvky, v okresu Jičín 206, v okresu 
Náchod 727, v okresu Rychnov nad Kněžnou 332 a v okresu Trutnov 197 příspěvků, to je 
celkem 2266. Protože na valnou hromadu ČVS je jeden delegát za každých započatých 
tři sta příspěvků, budeme jich s největší pravděpodobností vysílat osm. 

T. Jirásek: 
- Metodický koordinátor pracuje, T. Jirásek zjišťuje před návštěvou úvodní informace, po 

uskutečnění návštěvy L. Ruprich zasílá klubu dotazník pro zjištění zpětné vazby. 
- Předminule byla na zasedání výboru diskutována záležitost metodických videí 

zpracovaných T. Erbenem, zvažovány byly dvě možnosti, jednak prostor nabízení 
autorem náborového webu a dále bezplatná služba Google Workspace, kde je možné 
využít 15 GB dat, další prostor by se platil. Úsek mládeže navrhuje druhou možnost, výbor 
KVS souhlasí. 
Úkol 4/11/2022: Zahájit proces přihlášení se ke službě Google Workspace. 
Termín:  11.1.2023 
Odpovídá/odpovídají:  T. Jirásek 

L. Ruprich: 
- První polovina krajských přeborů dívek byla bez problémů odehrána. V kategorii U22 bylo 

přeloženo šest utkání na 23. ledna, družstva Trutnova a Chlumce byla přeřazena na 
vlastní žádost z kategorie U20 do kategorie U22 (společně hraná kategorie U22 + U20 
s Pardubickým krajem). V kategorii U18 byla přeložena dvě utkání na termín 23. ledna, 
družstvo Třebechovic na vlastní žádost odstoupilo ze soutěže – řešeno hracími důsledky. 

 V žákyních U14 i U16 jsou odehrána tři kola turnajů.  
- Jako metodický koordinátor uskutečnil v listopadu 2022 šest výjezdů podle plánu, 

v prosinci zatím dva, Týniště bylo zrušeno pro nemoc; 

L. Ott: 
- Ze zdravotních důvodů se omluvil z příštích minimálně dvou zasedání. 

J. Vik: 
- Byl rozeslán rozpis Královéhradeckého poháru. Termín pro přihlašování je 17.12., zatím 

došly přihlášky žen Kvasin, VK HK B, DTJ a Pouchova a mužů Stěžer, Chlen a Malšovic.. 
- První polovina krajského přeboru žen byla bez problémů odehrána, odloženy jsou zápasy 

Třemešná – Jilemnice, Orel HK – Staré Město a Rychnov – Třebechovice, termíny jsou 
stanoveny. 

- Péče o mládež je „v podstatě“ vyřízena, odpověď přes urgenci není od žen Starého Města 
a mužů Dvora Králové, obě družstva podmínky plní. Družstvo Sokola Plotiště nad Labem 
(loni zaplatilo pokutu za neplnění) předložilo ve smyslu bodu 10 přílohy číslo 4 rozpisu 
soutěží žádost o zmírnění podmínek tak, že vedou přípravku, do žádosti uvedlo jmenný 
seznam hráček a hráčů a termín konání kroužku pro případnou kontrolu. Navrhuje žádosti 
vyhovět, výbor KVS s návrhem souhlasí. 

 
 
Zapsal: J. Vik. 


